
Nós fizemos por você o que ninguém quiz fazer. 

Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

Vote:
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As quadras QNQs e QNRs 
foram muito beneficiadas pelo 
trabalho de Brunelli.

Sempre presente na vida 
dos moradores desses setores, 
Brunelli apresentou indicações, 
através da Câmara Legislativa, 
visando melhorias de infra-
estrutura urbana da cidade de 
Ceilândia. Grandes  fo ram 
suas conquistas em prol desses 
moradores.

“Sempre procurei estar 
p resen te  no  d ia -d ia  dos  

moradores não só da Ceilândia, 
mas de toda Brasília, esta é uma 
estratégia de perceber as 
necessidades de cada família”, 
assinalou Brunelli.

Muito já foi feito por 
Brasília e pela cidade de 
Ceilândia, mas ainda há muito 
para ser feito. Condomínios e 
bairros da Ceilândia não podem 
ficar sem representante. 

Para continuar esta luta, 
vote Lilian Brunelli.
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Graças a intervenção de Brunelli, a 
comunidade QNR 03/05 teve seus lotes 
regularizados. A concessão de lotes com título 
definitivo de propriedade beneficiou 90 famílias.

Na ocasião, Brunelli comprou a briga 
desses moradores que tiveram suas casas 
derrubadas. Sabendo da situação, ele se 
prontificou a ajudar, e começou a desenvolver um 
trabalho junto ao GDF para solucionar o problema 

das famílias, que precisavam de um lugar para 
morar.

Através de ofício encaminhado ao então 
governador José Roberto Arruda, Brunelli 
promoveu a dignidade das famílias e garantiu 
lotes legalizados, com escritura definitiva.
 
Assista como foi a entrega das escrituras: 
http://www.youtube.com/watch?v=mOXhpzwMaNY

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 
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Brunelli entrega escrituras para

90 famílias carentes na QNR 03/05

QNQs e QNRs foram consideravelmente 

beneficiadas pelo trabalho de Brunelli

Posto Policial da QNQ/QNR é conquista de Brunelli

U m a  d a s  p r i n c i p a i s  
reivindicações dos moradores das 
quadras QNQs e QNRs, era a falta 
de segurança nas ruas, mas o 
problema já foi solucionado com a 
instalação de um posto policial.

Os moradores do setor, já 
andavam com medo no local, pois 
a falta de segurança acarretava 
diversos incidentes, como assaltos 
e roubos, deixando a comunidade 
com medo constante.

Brunelli, pensando na 

segurança dos moradores dessas 
quadras encaminhou um ofício 
para o Comandante Geral da 
Policia Militar do Distrito Federal, 
pedindo urgência na instalação de 
um posto policial no local.

Graças ao seu árduo 
trabalho, Brunelli conseguiu 
atender mais este pedido dos 
moradores. O posto policial já está 
pronto na QNQ/QNR, e a 
população já pode transitar com 
mais segurança no local.

Melhorar a segurança 
pública no Distrito Federal foi uma 
das prioridades de Brunelli como 
representante do povo na Câmara 
Legislativa. 

B r u n e l l i  l u t o u  p e l a  
integridade da população. Para 
Brunelli o cidadão tem que estar 
protegido contra qualquer tipo de 
violação da sua segurança e 
garante que segurança pública é 
um direito de todos.

Justiça Social e Trabalho.

Posto da Policial QNQ Posto da Policial QNR
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ar regaça r  as  mangas  e  
solucionar o problema da falta 
de água e de escoamento das 
águas pluviais (chuvas) do 
núcleo habitacional. 

A Ordem de Serviço 
iniciou formalmente as obras, e 
foi assinada pessoalmente pelo 
governador  junto com a 
população local, com Brunelli e 
líderes comunitários.

O  s e t o r  Q N Q ,  e m  
C e i l â n d i a ,  h o j e  p o s s u i  
abastecimento de água. Graças 
Isso foi um passo importante de 
Brunelli, para o resgate da 
imensa dívida social que o setor 
público ainda tem com as 
comunidades mais carentes de 
nossa cidade.

A instalação do sistema 
regular de abastecimento de 
água na QNQ, um sonho antigo 
da população local, tornou-se 
realidade. 
Brunelli batalha por essa 
melhoria desde 2003. Hoje, o 
GDF concluiu o efetivo trabalho 
executado pela Caesb.

Foi uma solenidade 
pública, a inauguração do 
sistema de água potável para os 
usuários da Feira do Produtor de 
C e i l â n d i a .  À  é p o c a ,  o  
governador anunciou seu 
compromisso públ ico em 
resolver o problema da falta de 
água nas QNQs. O governador 
convocou o presidente da 
Caesb, Fernando Leite, a 

Através do trabalho realizado por Brunelli, 
várias obras destinadas à melhorarias das 
condições de vida de quem mora nas quadras 
QNR’S 02, 03 e 04, e QNQ 07, foram realizadas por 
indicações de Brunelli junto ao Governo do Distrito 
Federal (GDF).

Brunelli conseguiu, por exemplo, fazer com 
que o GDF concretizasse a pavimentação asfáltica 
das quadras citadas, além da colocação de meios-
fios e sinalização de trânsito.

Graças às gestões de 
Brunelli na Câmara Legislativa, 
junto à direção da Brasil Telecom e 
demais órgãos competentes, foi 
instalada a rede de telefonia fixa 
nos setores de chácaras Q.N.Q, da 
Ceilândia. 

Brunel l i ,  atendendo a 
segu idas  ponde rações  da  
população local, lutou  para 
resolver a questão. Agora a vitória 
chegou.

Brunelli, que fez vários 
pronunciamentos ao plenário da 
Câmara Legislativa pedindo a 
instalação da rede de telefonia fixa, 
vê no desfecho da questão uma 
vitória da comunidade do P Norte e 
das Q.N.Qs.

Com relação às quadras do 
setor P Norte, as gestões para a 
instalação da rede de telefonia fixa 
começaram.

«É o coroamento de um 
trabalho em equipe para melhorar 
a qualidade de vida da população», 
destaca Brunelli.

Outros frutos do trabalho de Brunelli foram 
as indicações para a construção na QNQ 07, de 
duas quadras poliesportivas e um Centro 
Comunitário de Múltiplas Atividades.

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 

Instalação do sistema de abastecimento 

e de escoamento de águas

Brunelli traz asfalto, meios-fios e sinalização de trânsito

Brunelli inaugura quadras poliesportivas 

e Centro Comunitário de Atividades Múltiplas

«Para mim é uma emoção muito grande contribuir 
para o bem-estar da população de Ceilândia, em 
especial das pessoas mais humildes e de menor 
poder aquisitivo», assinalou Brunelli.

Durante a obra Depois

DepoisDepois

Rede de telefonia 

fixa da Q.N.Q 

concluída


